
 

 

 جمهورية مصر العربية

 محافظة أسيوط 

 مدرسة / سميح السعيد الرياضية ع /ث بنين 

 م 2016عام ل الوئام العالمي بين االديان فاعليات أسبوع 

تحت رعاية صاحب جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك األردن 
المبادرة الطيبة التي تدعو العالم الى السالم وتعزيز الحوار تلك وتبنيه 

 النظرعن بغض الناس جميع بين الوئام لتعزيز وسيلةوالتفاهم و
سالم يدعو الى قيم الحب وحب الخير وحب البر وحب الجار   .ديانتهم

 األمنليعم  اآلخر احترام و التسامحإلى .نشر الوئام الذى يدعو 
تبني ورعاية تلك المبادرة الراقية للجاللتكم الشكر والتقدير  ،،  .والسالم

                                                فأهال ومرحبا بالسالم ،، 
       ن باهلل ربا معبودا السالم الذي يؤمن بإنسانية االنسان لكل من آم

                                        ..                            سواهأحداً  ال
 السالم الذي يومن بأن كل منا انسان خلقه هللا تعالى وتبارك ،، 

                               / عبدهللا الثاني ملك األردن .. تحية طيبة  صاحب جاللة الملك
                    عن مبادرتكم نبلغ  وتحت رعايتكم ننشر الوئام بين االديان             

تهدف الى  ) انسانية ال عنصرية (ونبدأ فاعليتنا  تحت شعار 

بنائنا الطالب وتربية جيل غرس قيم الوئام والسالم والمحبة في نفوس ا
    ..  من الشباب قادر على الحياة في عالم يملؤه الحب والسالم 

والسالم وإيمانا منا بذلك العمل الرائد نود مشاركتكم نشر الوئام والمحبة 
ثقافة بعيدا عن نقاط االختالف كالمعتقد أو اللون أو الثقافة ألننا نؤمن ب

العنف والتطرف ونطرح أنشتطتنا بقصد حب هللا  الحوار والتفاهم ونبذ
 والتعايش الحوار ثقافة إشاعة أهميةووحب الجار وحب قيم الخير 

   وعلى هللا قصد السبيل ..  .           الشعوب بين السلمي

     



 

 

                                        انشطتنا المجتمعية التطوعية  
بين األديان التي تدعم نشر الوئام   م 2016/ 2015خالل عام 

  ين الناس.                  داخل وخارج المدرسة ليعم السالم و الحب ب

 م .. 2015/  4/  12األحد بتاريخ  ــ 1

 تهنئة األخوة األقباط بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم 

 قام وفد من طالب المدرسة ومعلميهم  بالذهاب الى كنيسة المالك                      

  وكنيسة مطرانية األقباط الكاثوليك  لتهنئتهم

          

         

 



 

 

        

           

 األثر الطيب في نفوس من حولنا . "هدفنا هو ريادة األعمال ذو

"Our goal is entrepreneurship a good effect on the hearts of those 
around us" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 م 2016/  1/ 7الخميس / تهنئة األخوة األقباط بأعياد الميالد المجيد   2

 رؤيتنا فكانت واأللوان والديانات الفروق اختلفت مهما اإلنسان بإنسانية نؤمن ألننا  
      ي كاإليمان الحياة مجاالت من العديد فيروح التفاهم والحوار والمحبة  غرس ورسالتنا

 ..  االجتماعي و السلوكي و

فتوجهت الوفود من الطالب . والسالم والوئام المحبة قيمة بغرس المدرسة أسرة بادرت لذا
دير  إلى ثم جرجس ماري كنيسة الى ثم  بأسيوط المالك كنيسة الى الصباح منذ والمعلمين 

          الميالد اعياد احتفاالت ومشاركتهم.. ميخائيل االنبا لتهنئة أسيوط بجبل مريم العذراء

 . واحد وطن ابناء نحنف

       

   

             



 

 

                    

           

          

          



 

 

 م   2016/  1/  9/ السبت  3

 ثانى ايام اعياد الميالد المجيد من كل عام . كالمعتاد في مثل هذا اليوم

 يحضر الزمالء والزميالت المسيحيون بحلوى ومخبوزات أعياد الميالد  

واليوم حضرت األستاذة / منى فرحان واألستاذة / نانسى وقاموا بتوزيعها للجميع 
 في جو يملؤه المودة والمحبة 

         

         

        



 

 

          

          

          

          

 



 

 

 . محمد على عجمي  لقاء مع فضيلة الشيخ م  2016/  1/  26الثالثاء  / 4

 وكيل وزارة أوقاف أسيوط      وتضمن اللقاء النقاط األتية..

 أ/ دور االسالم في نشر الوئام واآلخاء بين المسلم وغير المسلم 

ب / رؤية فضيلته في حرص المدرسة ومشاركتها المجتمعية في االحتفاالت الدينية 

االسالمية والمسيحية واالعياد القومية لغرس القيم النبيلة وتربية نشء واعى 

 صالح للمجتمع بأفراده سواء 

 ج / ماذا لو عاش العالم تحت شعار حب الخير والتعامل على االنسانية أوالً ؟ 

 ئولية الجميع ليصبح العالم في سالم وأمان يعيش البشرد / انها مس

 بال عنف أو تطرف فوق كوكب األرض  

https://www.youtube.com/watch?v=oLROR6GS0QQ 

          

          

https://www.youtube.com/watch?v=oLROR6GS0QQ


 

 

          

 

 م  2016/  2/  1ــ االثنين بتاريخ  4

فريق العمل يجوب شوارع مدينة أسيوط لنشر الحدث ضمن فاعليات مبادرة الوئام 
 بين األديان  ودعم السالم ،، حاملين شعار ) انسانية ال عنصرية  (

           

           

 

 



 

 

 م  2016ـــ دعوة صديق لإلفطار . في يوم          بتاريخ    /   /  5

.ناظر المدرسة سابقا وبالمعاش حاليا  ة األستاذ / عزت دانيال جرجسدعت المدرس
 لإلفطار معا وقضاء يوم رائع 

          

          

 وفي حجرة التطوير التكنولوجي كان هناك إفطار خاص أيضا 

        

 



 

 

    

 بجبل أسيوط    .م زيارة دير العذراء مريم  2016/  2/  8ــ األثنين  6

 ولقاء مع األنبا يؤنس مطران أسيوط 

https://www.youtube.com/watch?v=-j8Q-FrFuSk 

https://www.youtube.com/watch?v=zMKBUWJjluw 

          

        

 

https://www.youtube.com/watch?v=-j8Q-FrFuSk
https://www.youtube.com/watch?v=zMKBUWJjluw


 

 

        

        

 م 2016/ 2/ 24األربعاء ــ  7

 نشر مبادرة الوئام بين األديان والتعريف بها للطالب بهدف غرس القيمة النبيلة للمبادرة 

 ثانوي 1/  1وقصيدة تعبر عن المعاملة الحسنة داخل المدرسة للطالب / محمد سعد  

NoSlKg6https://www.youtube.com/watch?v=qVZP 

ftbs7https://www.youtube.com/watch?v=MvqqZi 

         

https://www.youtube.com/watch?v=qVZP6NoSlKg
https://www.youtube.com/watch?v=qVZP6NoSlKg
https://www.youtube.com/watch?v=MvqqZi7ftbs
https://www.youtube.com/watch?v=MvqqZi7ftbs


 

 

         

         

 

لقد َمَن هللا على عباده بالسالم وجعل في قلوبهم الرحمة ،،  وفي ختام تقريرنا
والطمأنينة .. وما نطرحه أمامكم من صور ال نريد إال السالم اإلنساني االجتماعي 

انها صور تتكلم عن السماحة والوئام وكلمات ترسم عالقات بين جميع البشر .. 
 متبادلة الحب واألحترام لألخر ..

هناك الكثير من النقاط المشتركة بين األديان السماوية جاءت جميعا تعبر عن 
دينا جامعا  جاء االسالموالوئام والسالم وحب هللا وحب البر بين بني البشر سواء . 

باهلل ال شريك له . االيمان  لأليماننموذج  مفتوحا يدعو الخلق جميعا  لما سبقه .
 موسى وجعله كليم هللا . وعظم شأن عيسى وأمه كرم هللا  بجميع الرسل واألنبياء .

  . ) انسانية ال عنصرية ( . ال نفرق بين أحداً من رسله . . عليهما السالم

                           ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

 "هدفنا هو ريادة األعمال ذو األثر الطيب في نفوس من حولنا ."

"Our goal is entrepreneurship a good effect on the hearts of 
those around us" 



 

 

 فريق العمل  

 ــ الطالب / محمد عادل  2ــ الطالب / محمد سعد       1

 يحيــ سحر ابراهيم  3ــ أ/ عاطف محمود ابراهيم احمد    3

 ــ أ/ ماجدة  أحمد عبدالسميع  4

 تحت رعاية          مدير ادارة المدرسة                              

 أ / خالد اسماعيل عثمان بديوي                                               

 

 

 

 


